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PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ, MIRJAM DRNOVŠČEK, PREŠERNOVO

Kranj
»Izbrisani«

na Slovaškem

Avtorski projekt 25. 671 Prešernovega gledališča iz Kranja
je bil eden vrhuncev mednarodnega gledališkega festivala
22. Divadelna, ki
je pretekli teden potekal v slovaškem
mestu Nitra. Gre za izjemno kvaliteten festival, ki
je bil letos oblikovan pod naslovom Očiščenje?. Kranjska
predstava je bila postavljena v kontekst še dveh predstav,
ki so jim sledili tudi pogovori z ustvarjalci. Prva je bila
predstava iz Dresdna z naslovom O mojem spisu. V njej
so nastopili resnični ljudje, žrtve in sodelavci službe
varnosti Stassi. V drugi pa je gledališče iz Krakova
naslovom
Sledi (me)
na podlagi resničnih zapiskov
pod
sodelavca tajne policije ustvarilo ekspresivno gledališko

državne

zgodbo. Predstava

25. 671 je pri slovaških gledalcih naletela
na močan čustven odziv, čeprav v ospredje postavlja

povsem konkreten politični problem neke druge države
V drugačnem kontekstu je postal
v predstavi bolj pomenljiv motiv nacionalizma in njegove
potencialne razdiralnosti. Pokazalo se je, da gre za splošen
problem, ki ima tudi na Slovaškem svoj konkreten
obraz. Med gosti festivala so bili tudi gledališki teoretiki,
novinarji in selektorji drugih festivalov, zato je bilo
obenem priložnost za navezovanje novih stikov.
Prešernovemu gledališču se tako obetajo nova gostovanja
in odpirajo novi odri v Evropi. »Glede na pogovore, ki
smo jih imeli na festivalu, in na stike, ki smo jih navezali,
upam, da se nam je odprla pot tudi v druge evropske države,
je k uspešnemu gostovanju v Nitri dodala direktorica

- izbrisanih v Sloveniji.

gostovanje

Prešernovega gledališča Mirjam Drnovšček.
predstavo 25. 671 ansambel Prešernovega gledališča v
četrtek odhaja na gostovanje v Srbijo. Predstavili se bodo
na festivalu Joakim Fest v Kragujevcu, igrali bodo tudi v
Beogradu, nato pa še na festivalu v Vršcu. Konec meseca
bodo »izbrisane«
uprizorili še na 48. Borštnikovem srečanju
K.
v Mariboru.
S

I.

Del ekipe Prešernovega gledališča pred gledališčem
Andreja Bagarja v Nitri Foto: janež Vencelj
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